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:)مقاالت فارسي (علمي پژوهشي

 ارتباط هوش هیجانی و. فرجی عبیداهلل، عربلو جالل، خدایاری زرنق رحیم، اسماعیلی انور، جعفری سیریزی مهدی-1
.رفتار شهروندی سازمانی با گرایش به رفتارهای کاری انحرافی در کارکنان بیمارستانهای منتخب شهر تهران
۲۱-۲1: )۲( 1۱ ;1۹۳۱ .بیمارستان
 اولویت بندی گزینههای مختلف مدیریت پسماندهای. اکبری امین، علی پور وحید، عربلو جالل، رضاپور عزیز-۲
54-۹۱ :1۹31  مجله تحقیقات نظام سالمت،بیمارستانی در شهر تهران با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چند معیاره
 آیا سرمایه اجتماعی باال. خدایاری زرنق رحیم، مبصری خورشید، فدایی ده چشمه نایب، عربلو جالل، تورانی سوگند-۹
 مجله.باعث ایجاد محیط اخالقی مطلوب در سازمان می شود؟ یک بررسی پیمایشی در بیمارستان های دولتی تهران
.5۱-4۱: )۹( 6 ;1۹۳4مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
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 -5فرخزاد پگاه ،جان نثاران مهرزاد ،امیر نوروزی ،جالل عربلو .تأثیر تخلیه هیجانی احساسات بـا نگارش کتبی بر میزان
افسردگی زنان سرطانی .جله علوم پزشکی رازی۱1-65: )146( ۲5 ;1۹۳6 .
 -4تورانی سوگند ،خدایاری زرنق رحیم ،عربلو جالل ،اسماعیلی انور ،تقی زاده ساناز ،خسروی زاده امید .سنجش نگرش
ایمنی بیمار از دیدگاه پرستاران بخشهای اورژانس و مراقبتهای ویژه بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی
تهران .مجله پیاورد سالمت۱۲-۳۲: )1( 1۱ ;1۹۳4 .
 -6آصف زاده سعید ،تقی زاده ساناز ،حیرانی علی ،محبی فر رفعت ،عربلو جالل .چالشهای استقرار و ارزیابی حاکمیت
بالینی در بیمارستانهای آموزشی قزوین :یک مطالعه کیفی .پیاورد سالمت161-15۱: )۲( ۳ ;1۹۳5 .
 -۱خدایاریزرنق رحیم ،عباسی محمود ،عربلو جالل ،مبصری خورشید ،تورانی سوگند ،اسماعیلی انور .بررسی وضعیت
ارزش های اخالقی در بیمارستان :یک مطالعه پیمایشی در بیمارستان های آموزشی-درمانی شهر تهران در سال .1۹۳۲
اخالق زیستی1۱۱-۱۱:)۹(1۱ ;1۹۳۲ ،
 -۱رضاپور عزیز ،عبادی فردآذر فربد ،عربلو جالل .تحلیل هزینه های دیالیز در ایران :هزینه همودیالیز بیماران مراجعه
کننده به مرکز آموزشی  -درمانی بوعلی سینا ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین .پایش .55۲-5۹4:)5(11 ;1۹۳1
 -۳عبادی فرد آذر فربد ،رضاپور عزیز ،تنومند خوشه مهر اصغر ،بیات رزاق ،عربلو جالل ،رضاپور زهرا .مطالعه فرهنگ
ایمنی بیمار در مراکز آموزشی -درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران .فصلنامه بیمارستان-44: )۲( 11 ;1۹۳1 .
.65
 -1۱عباسی محمود ،عربلو جالل .جایگاه اخالق در ارزیابی فناوری های سالمت .اخالق زیستی .116-1۱1:)۹(۲ ;1۹۳1
 -11رضاپور عزیز ،عبادی فرد آذر فربد ،عربلو جالل .تحلیل هزینه در کانون های هزینه یک بیمارستان آموزشی .فصلنامه
طب وتزکیه.۹۳-۹1:)۲(۲1 ،1۹۳1 ،
 -1۲عربلو جالل ،سعادتی مریم ،رضاپور عزیز .ارزیابی آگاهی کارکنان اتاق عمل مراکز آموزشی -درمانی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین در زمینه شیوه سترون سازی .1۹۱۱،مجله علمی ادراک ،مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین.۹۱-۹5: )۲۹(6 ،1۹۳۱ ،
 -1۹سعادتی مریم ،حسن پور ادریس ،عربلو جالل ،رضاپور عزیز .بررسی میزان تأثیر ارزشیابی کارکنان در بهبود عملکرد
منابع انسانی از دیدگاه کارکنان مراکز آموزشی – درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال  .1۹۱۱مجله
علمی ادراک ،مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.۹5-۲۱: )۲۱(1۹۱۳،4 ،
خالصه مقاالت انگليسي و فارسي که در کنگره ها شرکت داشته اند :

 11خالهص قاله ارند ه ج د ررد ندال عالنرد ر:

 - 1ارائه پوستر با عنوان رویکردهای تحلیل اخالقی در فرایند ارزیابی فناوری سالمت ،در پنجمین همایش سراسری
بهداشت و درمان نیروهای مسلح1۹۳۲ ،
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 - ۲ارائه پوستر با عنوان نقش ارزیابی فناوری سالمت در تصمیمگیری پوشش داروهای جدید ،در پنجمین همایش
سراسری بهداشت و درمان نیروهای مسلح1۹۳۲ ،
 - ۹ارائه پوستر با عنوان قیمت تمام شده همودیالیز با استفاده از روش هزینهیابی بر مبنای فعالیت  1۹۳۲در پنجمین
همایش سراسری بهداشت و درمان نیروهای مسلح1۹۳۲ ،
 - 5ارائه پوستر با عنوان تحلیل بیمه پایه سالمت و تعیین سهم هر گروه از خدمات تشخیصی درمانی در پنجمین همایش
سراسری بهداشت و درمان نیروهای مسلح1۹۳۲ ،
 - 4ارائه پوستر با عنوان ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید
بهشتی 1۹۳۲،در پنجمین همایش سراسری بهداشت و درمان نیروهای مسلح1۹۳۲ ،
 - 6ارائه سخنرانی با عنوان اخالق در ارزیابی فناوری سالمت ،در سومین کنگره ی سالیانه اخالق پزشکی اخالق در
آموزش پزشکی 4 ،اسفندماه ۳1
 - ۱ارائه پوستر با عنوان جایگاه اخالق در ارزیابی فناوری های سالمت ،سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با
موضوع اخالق کاربردی  .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  -دانشگاه زنجان 1۹۳1 .
 - ۱ارائه پوستر با عنوان ارتباط پیچیده بین حمل ونقل ،فقدان زمان و سالمت شهری ،در اولین همایش ملی سالمت
شهری ،مرکز همایش های بینالمللی رازی تهران ،اردیبهشت 1۹۱۳
 - ۳ارائه پوستر با عنوان فاکتورهای اساسی اجتماعی در سالمت شهری :زاغه نشین ها ،در اولین همایش ملی سالمت
شهری ،مرکز همایش های بینالمللی رازی تهران ،اردیبهشت 1۹۱۳
 - 1۱ارائه پوستر با عنوان رویکرد برنامه ریزی توسعه سالمت شهری ،در اولین همایش ملی سالمت شهری ،مرکز همایش
های بینالمللی رازی تهران ،اردیبهشت 1۹۱۳
 - 11ارائه پوستر با عنوان استفاده از واسطه گری دانش ) (Knowledge Brokeringنوآوری در ارتقاء سیاست
گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش پزشکی در دهمین سمینار کشوری دانش و تندرستی ،دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود 15 ،و  14آذر ماه ۱۳
تاليف یا ترجمه کتاب :

 - 1ترجمه کتاب با عنوان اثرات بودجه ای مداخالت مراقبت های سالمت
 - ۲تألیف کتاب با عنوان «سیلستگذرنی قاتدی بر شوره ان دظلم سالقت» ،اصفهان ،فرهنگ پژوهان دانش ،
1۹۳۲
 - ۹ترجمه کتاب«شدلخت دظلم هلی سالقت قطلهع رطایای هشونهلی عضو همکلنی رقتصلای و
روسع » ،تهران ،انتشارات مگستان1۹۳۹ ،
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 - 5تألیف کتاب «ربزرنهلی هلی ی رهصالحلت دظلم سالقت» ،با حمایت مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،کرج ،اخوت1۹۳5 ،
 - 4ویراستار کتاب « قجموع خالهص قالالت پدجمی

هملدش سررسری با رشت و انقلن دیروهلی

قسلح» .تهران ،انتشارات مگستان1۹۳۲ ،
مجری یا همكار طرحهای تحقيقاتي :

ان  32طرح فعلهیت ارشتد :

 - 1مجری و مدیر اجرایی طرح تحقیقاتی با عنوان :ارزیابی فناوری سالمت نمونهبرداری از پروستات با اولترا سونوگرافی
ترانس رکتال هدایت شده با فناوریهای تصویربردای سه بعدی در مقایسه با فناوریهای دو بعدی(استاندارد طالیی)
در تشخیص سرطان پروستات ،قوسس قلی رحایالت سالقت،
 - ۲مجری طرح تحلیل هزینه اثربخشی وکیوم تراپی در مقایسه با روش های مرسوم در درمان زخم پای دیابتی ،قوسس
قلی رحایالت سالقت،
 - ۹مجری و مدیر اجرایی طرح تحقیقاتی با عنوان ارزیابی فناوری پودر بندآورنده خونریزی کیتوهم ،قوسس قلی
رحایالت سالقت ،خاتمه یافته
 - 5مجری و مدیر اجرایی طرح تحقیقاتی با عنوان ارزیابی فناوری دستگاه ام .آر.آی با مغناطیس دائمی ،قوسس قلی
رحایالت سالقت ،خاتمه یافته
 - 4مجری و مدیر اجرایی طرح تحقیقاتی با عنوان :اریابی فناوری سالمت رادیوتراپی حین جراحی در مقایسه با رادیوتراپی
خارجی در سرطان پستان ،قوسس قلی رحایالت سالقت ،خاتمه یافته
 - 6مجری طرح تحقیقاتی با عنوان :ارزیابی فناوری سالمت داروی تری پاراتاید (سینوپار®) در درمان استئوپروز (پوکی
استخوان) در مقایسه با داروهای آلندرونات و ریزدرونات ،قوسس قلی رحایالت سالقت ،خاتمه یافته
 - ۱همکار طرح تحقیقاتی با عنوان :ارزیابی فناوری سالمت سیستم هدایت گر سه بعدی کتتر ابلیشن نووکس سیستم در
درمان آریتمی قلبی ،قوسس قلی رحایالت سالقت ،خاتمه یافته
 - ۱همکار طرح تحقیقاتی با عنوان :ارزیابی فناوری سالمت مگنت تراپی  ،قوسس قلی رحایالت سالقت ،خاتمه
یافته
 - ۳همکار طرح تحقیقاتی با عنوان :ارزیابی فناوری سالمت ماگوت تراپی  ،قوسس قلی رحایالت سالقت ،خاتمه
یافته
- 1۱

همکار طرح تحقیقاتی با عنوان :ارزیابی فناوری سالمت رادیوتراپی با هدایت تصویری ،قوسس قلی

رحایالت سالقت ،خاتمه یافته
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- 11

همکار طرح تحقیقاتی با عنوان :ارزیابی فناوری سالمت در مورد الکتروآنسفالوگرافی کمی ،قوسس قلی

رحایالت سالقت ،خاتمه یافته
 - 1۲همکار طرح تحقیقاتی با عنوان :بررسی موارد استفاده ،ایمنی ،جایگاه و روشهای جایگزین درمان هومیوپاتی،
قوسس قلی رحایالت سالقت ،خاتمه یافته
 - 1۹همکار طرح تحقیقاتی با عنوان :عدالت در تامین مالی بیماری های قلبی عروقی ،اردشگله علوم پزشکی ردررن،
خاتمه یافته
 - 15همکار طرح تحقیقاتی با عنوان :رابطه بین نتایج دو ابزار سنجش فرهنگ ایمنی بیمار در بخشهای اورژانس و
مراقبتهای ویژه بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ،اردشگله علوم
پزشکی ردررن ،خاتمه یافته
 - 14همکار طرح تحقیقاتی با عنوان :بررسی میزان بروز غیبت از کار ناشی از بیماری و عوامل مرتبط با آن در بین
پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران؛  ، ،1۹۳۹اردشگله علوم پزشکی ردررن ،خاتمه یافته
 - 16مجری طرح تحقیقاتی با عنوان« :معتبر سازی پرسشنامه «بررسی جو اخالقی بیمارستان )» (HECSو ارزیابی جو
اخالقی از دیدگاه پرستاران در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،".1۹۳۱،اردشگله علوم
پزشکی راررن ،خاتمه یافته
 - 1۱همکار طرح تحقیقاتی با عنوان رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و ارزشهای اخالقی در پرستاران شاغل در
بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،1۹۳1،اردشگله علوم پزشکی ردررن ،خاتمه یافته
 - 1۱همکار طرح تحقیقاتی با عنوان :ارزیابی اقتصادی بیمارستان شهدای تجریش ،اردشگله علوم پزشکی ردررن،
خاتمه یافته
 - 1۳مجری طرح تحقیقاتی با عنوان :بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر مدیریت خطرات بالینی از دیدگاه پرستاران در
بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،1۹۳1،اردشگله علوم پزشکی ردررن ،خاتمه یافته
 - ۲۱مجری طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی تأثیر ارزشیابی کارکنان در بهبود عملکرد منابع انسانی از دیدگاه کارکنان
مراکز آموزشی – درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال  »1۹۱۱اردشگله علوم پزشکی قزود ،
خاتمه یافته
 - ۲1همکار طرح تحقیقاتی با عنوان «تعیین هزینه هتلینگ و بار مالی روز -بیمار بستری در مراکز آموزشی -درمانی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال  »1۹۱۱اردشگله علوم پزشکی قزود  ،خاتمه یافته
 - ۲۲همکار طرح تحقیقاتی با عنوان «برآورد هزینه سرانه تربیت دانشجو در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی قزوین در سال  »1۹۱۱اردشگله علوم پزشکی قزود  ،خاتمه یافته
 - ۲۹همکار طرح تحقیقاتی با عنوان محاسبه قیمت تمام شده یک بار همودیالیز و واریانس مالی در مرکز آموزشی -درمانی
بوعلی سینای دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( )1۹۱۱اردشگله علوم پزشکی قزود  ،خاتمه یافته
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همكاری در برگزاری کارگاههای آموزشي :

 - 1همکاری در برگزاری کارگاه کشوری تدوین مدل بومی ارزش نسبی خدمات رشته انستزیولوژی و مراقبت های ویژه
 - ۲همکاری در برگزاری کارگاه کشوری تدوین مدل بومی ارزش نسبی خدمات رشته جراحی فک و صورت
 - ۹عضو کمیته علمی و اجرائی پنجمین همایش سراسری بهداشت و درمان نیروهای مسلح در سال 1۹۳۲
سوابق اجرایي :

 - 1رئیس گروه پایش و ارزیابی تحقیقات ،معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران از بهمن ماه سال 1۹۳۱
 - ۲مسئول توانمندسازی و آموزش منابع انسانی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت از اردیبهشت ماه سال
1۹۳۱
 - ۹عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت از فروردین ماه سال 1۹۳۱
 - 5نماینده و رابط علمی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت در گروه ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه از سال
1۹۳۱
 - 4دستیار هسته اقتصاد و سیاست گذاری مراقبت های سالمت سالمندی از اسفندماه سال 1۹۳۱
 - 6هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران از بهمن ماه سال
1۹۳۱
 - ۱عضو کمیته اظهار نامه نویسی جایزه تعالی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۳۱
 - ۱عضو کمیته جایزه تعالی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۳۱
 - ۳عضو کمیته تدوین برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سال ۳6
- 1۱

مشاور علمی دبیرخانه برنامه عملیاتی ،مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد ،معاونت توسعه مدیریت و

منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران ،از دی ماه سال  1۹۳5تا دی ماه 1۹۳۱
 - 11مشاور علمی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ،از فروردینماه سال  ۳۲تا دی ماه سال ۳5
 - 1۲مشاور علمی در استقرار استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی از سال ۳۹
 - 1۹مشاور علمی در تدوین کتاب تعرفههای بومی خدمات تشخیصی و درمانی ،اداره تعرفه ،ارزیابی فناوری و تدوین
استاندارد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال ۳۹
شرکت در کارگاه ها

 استراتژی های جستجو
 جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطالعاتی
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 کارگاه سه روزه آموزش نرم افزار ( STATAمقدماتی ،نیمه پیشرفته و پیشرفته)
 کارگاه دو روزه ""Applied Survival Analysis in Demographic and Health Studies
 کارگاه روش تدریس مقدماتی
 کارگاه استراتژی های آموزشی و روش های تدریس
 کارگاه مرور نظاممند
 کارگاه End note
 کارگاه آشنایی با بیمههای سالمت و رویکردهای آن در ایران
 کارگاه دوره مقدماتی تحلیل دادههای کیفی با استفاده از MAX-QDA 10
 کارگاه داده کاوی در مراقبتهای سالمت
 کارگاه آموزشی اصول سیاستگذاری سالمت و تدوین سند سیاست
 دوره کوتاه مدت فرهنگی در خصوص بررسی مسائل نرم افزاری جنگ نرم
 دوره آموزشی مدل تعالی منابع انسانی
شرکت در همایشها و کنفرانسهای علمي

ردیف
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04

چهارمین همایش سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 3روزه
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05

اولین همایش علمی کشوری دانشجویان پیراپزشکی کشور
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ميزان آشنایي با کامپيوتر:

 آشنایی با نرمافزارهای، Microsoft Office
 آشنایی با Endnote
 آشنایی با نرم افزار مدل سازیTreeage
 آشنایی با نرم افزار تحلیل ذینفعانPolicymaker
 آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفیMaxQDA
 آشنایی با نرم افزارVisio
 آشنایی با نرم افزارSpss
 آشنایی کامل با جستجوی پیشرفته و تدوین راهبرد جستجو برای پایگاه داده های مختلف
زبان

مدرک MSRT
مدرک MHLE
داوری ها

 داوری آثار در دهمین جشنواره بینالمللی فارابی
 عضو ادیتوریال بورد مجله BMC Public Health
 داوری طرح های دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت باالی  ۹۱۱ساعت
 داوری مقاالت در مجله  Medical Journal of The Islamic Republic of Iranبه مدت باالی 6۱۱
ساعت
 داوری مقاله در مجلهAdvances in Wound Care
 داوری مقاالت در فصلنامه بیمارستان
 داوری طرح های موسسه ملی تحقیقات سالمت
 داوری طرح های ارزیابی فناوری سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 داوری مقاالت در مجالت علمی پژوهشی داخلی به صورت موردی
عضویت در انجمن های علمي و سایر تشكل ها

12

 عضو وابسته انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
افتخارات

 دانشجوی پژوهشگر برجسته وزارت بهداشت در سال 1۹۳4
 عضو دفتر رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1۹۳4
 برگزیده جایزه نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان سال 1۹۳4
موضوعات مورد عالقه







تحلیل سیاست های حوزه سالمت
روش های پژوهش کیفی و کمی
ارزیابی فناوری سالمت و مطالعات ارزیابی اقتصادی
سالمت بین الملل
بار بیماری ها
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